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Részleges népszámlálási adatok: Székelyföldön a románok aránya nagyobb 
mértékben csökkent, mint a magyaroké 

2011. november 21. – Krónika, manna.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Hargita és Kovászna megyében kisebb arányban csökkent a magyarok aránya, mint a 

románoké. Háromszéken a románok csökkenése 12,4, a magyaroké 7,6 százalékos. Hargita 

megyében a magyar lakosság 6,4, a román pedig 14,7 százalékos csökkenést mutatnak. 

 

Budapesten találkozik Kelemen Hunor Orbán Viktorral 

2011. november 21. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

„Az első pillanattól kezdve azt mondtam, hogy függetlenül attól, hogy ki kinek a barátja, az 

RMDSZ érdekelt abban és nyitott arra, hogy a magyar kormánnyal partneri, szoros 

együttműködést folytasson” – mondta sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, a héten Budapesten lesz a MÁÉRT soros ülése, 

amelyen valószínűleg sor kerül egy külön találkozóra a magyar kormányfővel. 

 

Máért: előtérben a nemzetpolitika 

2011. november 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Az Orbán-kormány készülő nemzetpolitikai stratégiája és a határon túli magyarokat célzó 

támogatási rendszer átalakítása lesz a MÁÉRT plenáris ülésének két központi témája. 

Répás Zsuzsanna a Krónikának elmondta, nagyon gazdagnak ígérkezik a tanácskozás, 

mert a részvevőknek számos olyan kérdést kell megvitatniuk és döntést hozniuk, amelyek 

fontosak a jövőbeni magyar-magyar együttműködés szempontjából. 

 

György Ervin: hibás a Kovászna Megyei Tanács népszavazásra vonatkozó 
határozata 

2011. november 21. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Kormányhivatal felszólította a Kovászna Megyei Tanácsot, hogy vonja vissza a Kovászna 

megye határainak módosítására és egy Székelyföld nevű közigazgatási régió létrehozásáról 

szóló népszavazásra vonatkozó határozatát – erősítette meg György Ervin 

kormánymegbízott. 

 

Nem hátrál meg az RMDSZ – Népszavazás Székelyföldért 

2011. november 21. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A megyei tanácsnak nem áll szándékában visszavonni a népszavazásról szóló határozatot, 

Tamás Sándor megyeitanács-elnök úgy értékelte, ha szükséges, bíróságon keresik 

igazukat. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke nem találja ördögtől valónak azt, hogy egy 
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ilyen kérdésben kikérjék a nép véleményét, ám hangsúlyozta, ennek az érvényes 

törvényeknek megfelelő módon kell megtörténnie. 

 

Polgári engedetlenség – végszükség esetén 

2011. november 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Ha már minden demokratikus lehetőséget kimerítettek, akkor végszükség esetén a polgári 

engedetlenségre is elszántak a Székely Nemzeti Tanács vezetői ahhoz, hogy Székelyföld 

egységes és különálló régió legyen Romániában – ismertette az SZNT elnöke, Izsák Balázs 

hétfői marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. 

 

Népszavazás Székelyföldért Maros megyében is?! 

2011. november 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács vezetősége hamarosan levélben kéri fel Hargita és Maros megye 

tanácsait és a közgyűlések tagjait, hogy tűzzenek napirendre és fogadjanak el a Kovászna 

megyei önkormányzati határozathoz hasonlót, hogy létrejöhessen Székelyföld régió.  

 

SZNT: Ma teremtjük a holnap valóságát 

2011. november 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Megoldást ígért a román belügyminisztérium a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy 2012 

áprilisától elkezdődhessen az Európai Unió-szintű aláírásgyűjtés Székelyföld 

autonómiájáért. Izsák Balázs elnök szerint már az is hatalmas előrelépés, hogy egyáltalán 

válaszra méltatta az SZNT-t az intézmény. 

 

Borboly: törvényalkotáskor legyen kötelező érvényű a nép akarata! 

2011. november 21. – transindex.ro, Krónika 

Románia területi-közigazgatási átszervezését, a közigazgatási határok megváltoztatását 

csakis a lakosság referendum során kinyilvánított akarata szerint képzeli el Borboly Csaba. 

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke a referendumok eredményét 

kényszerítő erejűvé tenné, amit azonban az idevágó törvény jelenleg nem szavatol. 

 

Az SZNT határozatai ellen háborog a románok fóruma 

2011. november 21. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székely Nemzeti Tanács, a szervezet aláírásgyűjtést 

kezdeményez az autonómiáért. Az ülésen elfogadott határozatok ellen fellépett Ioan 

Lăcătuşu, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának alelnöke, aki 

szerint szeparatista határozatokat fogadtak el, melyek diszkriminálják az itt élő román 

közösséget.  
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MOGyE diákszemmel: mert magyarul hatékonyabb 

2011. november 21. – Székely Varga Edina – Erdély Ma, Erdély Tv 

Nagy port kavar a médiában és a közvéleményben a marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 

esete. Civilek vagy politikusok is állást foglalnak a magyar vonal megalakítása mellett vagy 

ellen. Az Erdély Tv a magyar diákszövetséget kérdezte arról, hogy miért szeretnék, hogy 

külön váljon a magyar tagozat a romántól. A román diákszövetséget pedig arról kérdezték, 

hogy őket miért zavarja ez a különválás. 

 

Per indult a MOGYE ellen 

2011. november 21. – Bodolai Gyöngyi – Erdély Ma, Népújság, Krónika 

Kincses Előd ügyvéd, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

nevében beperelte a MOGYE-t a Megyei Törvényszék Közigazgatási Részlegén, azzal a 

kéréssel, hogy nyilvánítsák semmissé az egyetemi chartát, mivel az nem felel meg az 

érvényben levő tanügyi törvény előírásainak, illetve igazságügyi ítélettel kényszerítsék a 

szenátust, hogy módosítsa az egyetem szervezési és működési szabályzatát. 

 

„Demokrata az, aki nem fél" 

2011. november 21. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Nem egy irredenta szervezetben, és nem is a MOGYE ellenségeinek gyülekezetében, 

hanem hivatalos, többmilliós szavazattal megválasztott európai parlamenterek között 

beszélt dr. Brassai Attila a MOGYE kálváriájáról. Pont ezért nem fél az egyetem 

vezetőségének megtorlásától, úgy gondolja, hogy a strasbourgi ülés döntéshelyzetbe 

hozhatja a kormányban az RMDSZ-vezetőket, akik kikényszeríthetik az egyetem 

vezetésétől a törvények betartását. 

 

Marosvásárhely: a 2-es iskola tanári kara elfogadta a Központi Iskola 
elnevezést 

2011. november 21. – transindex.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) közleménye szerint a marosvásárhelyi 2-es 

Számú Általános Iskola igazgatónője, Băciuţ Codruţa november 17-én az iskolanévadás 

ügyében hívott össze egy gyűlést. A gyűlésen az igazgatónő arról tájékoztatta az 

egybegyűlteket, hogy a tanári kar elfogadta a Központi Iskola elnevezést, mely névre 

vonatkozó kérvényt a vezetőség 2011. márciusában beadott a megyei tanfelügyelőségre. 

 

Kitartanak Bernády mellett 

2011. november 22. – Új Magyar Szó 

Tovább is kiállnak a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskolába járó gyerekek szülei a 

kezdeményezés mellett, amelyet a belvárosi intézmény névváltoztatásáért indítottak. A 
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magyar szülők kérését az intézmény jelenlegi vezetője, Codruta Bãciut a múlt héten 

elutasította. 

 

Beszélgetés autonómialehetőségekről, nemzetpolitikáról és időszerű európai 
kérdésekről 

2011. november 22. – Szabadság 

Nemzetpolitika kereszténydemokrata szemmel témakörben beszélgetett november 18-án 

az evangélikus–lutheránus püspökség Reményik Sándor Galériájában Kalmár Ferenc 

András, a KDNP alelnöke és Papp Annamária újságíró. A rendezvényen szó esett a magyar 

kormány nemzetpolitikai stratégiájáról, a választójogról, az anyaország határain kívül, 

nemzeti közösségekben élő magyarság autonómiatörekvéseinek lehetőségeiről. 

 

Boldoghy megkapná, de nem kell neki 

2011. november 21. – Duna Tv, hirado.hu, Új Szó 

Nem hajlandó tartózkodási engedélyért folyamodni a szlovák állampolgárságától 

megfosztott Boldoghy Olivér. A komáromi vállalkozó szerint a tartózkodási engedély 

kérelmezésével megkérdőjelezné mindazt, amit a kettős állampolgárság ügyében eddig 

tett. 

 

Lomnici szerint az EU is felelős 

2011. november 21. – MTI, bumm.sk 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szerint az EU felelőssége 

megkerülhetetlen annak kapcsán, hogy Boldoghy Olivért megfosztották a szlovák 

állampolgárságától. Lomnici szerint Szlovákia nem az első alkalommal diszkriminálja 

magyar nemzetiségű állampolgárait, sérti meg „a magyarság nemzeti méltóságát”. 

 

Tőkés László: Elítéljük a szlovák kormány jogfosztó és Európa-ellenes 
gyakorlatát 

2011. november 21. – MTI, bumm.sk Felvidék Ma, Szabad Újság 

Tőkés László, az EMNT elnöke, az EP alelnöke kifejezte szolidaritását Boldoghy Olivérrel, 

„akitől akarata ellenére a szlovák belügyminisztérium megvonta szlovák 

állampolgárságát”. Tőkés szerint a tárca így büntette azt, hogy Boldoghy a „gyökerei és 

nemzetisége előtti tisztelgése” kifejezéseként felvette a magyar állampolgárságot is. 
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Parlamenti bizottság tiltakozik a Boldoghy-ügyben 

2011. november 21. – MTI, Index 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elfogadhatatlannak tartja, hogy a 

magyar állampolgárságot szerzett Boldoghy Olivért megfosztották szlovák 

állampolgárságától. A bizottság tiltakozik az eljárás miatt, támogatásáról biztosítja a 

határon túl élő magyarokat, és a jövőben minden lehetséges fórumon tiltakozni fog a 

hasonló eljárás ellen. 

 

Népirtás – vér nélkül 

2011. november 21. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„A hír, hogy Boldoghy Olivért a törvény nevében törölték a szlovák állampolgárok egyre 

csak fogyatkozó listájáról, nagy port kavart fel. Méltán. Sötét korokat idéznek az olyan 

törvények, amelyeket kifejezetten és célirányosan egy meghatározott csoport zaklatására, 

üldözésére s végső soron, célját tekintve annak megsemmisítésére alkotnak. Szlovákiában 

jelenleg ez a helyzet.” 

 

Szobrok klónozása 

2011. november 21. – Veres István – Új Szó 

„Aki azt hiszi, hogy minél több Esterházy János-emléktáblát és -mellszobrot lepleznek le 

Szlovákiában, a szlovák politikai elit annál hamarabb változtat elutasító hozzáállásán, az 

enyhén szólva téved. Ha ugyanis figyelemmel követjük eddigi reakcióikat, láthatjuk, hogy a 

téma magyar oldalról történő hangsúlyozása egyre több ellenszenvet és elutasítást szül.” 

 

Meglesz-e a többség a költségvetés vitájához? 

2011. november 21. – Vajdaság Ma 

Slavica Đukić Dejanović szerint fennáll annak veszélye, hogy nem lesz határozatképes a 

szerb parlament, amikor megkezdődik a költségvetési vita. Egy ilyen fontos törvény 

elutasítása pedig a kormány bukását jelentheti. Pásztor Bálint, a VMSZ képviselője jelezte, 

hogy részt vesznek a vitában, ám azt nem mondta, hogy támogatni is fogják. 

 

Szerdán dönt a szerb alkotmánybíróság a hatásköri törvényről 

2011. november 21. – Vajdaság Ma 

A szerb alkotmánybíróság november 23-án vitatja meg a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) és 

az Új Szerbia által benyújtott, a vajdasági hatásköri törvény alkotmányosságát firtató 

indítványát. A két párt két évvel ezelőtt kérte a taláros testületet, hogy foglaljon állást a 
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Vajdaság illetékességének meghatározásáról szóló törvény alkotmányosságáról, valamint a 

Tartomány Statútumának az alkotmányosságáról. 

 

Letölthető a rehabilitációs törvény javaslata magyarul 

2011. november 21. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma információi szerint még ebben a hónapban szavaznak a szerb 

parlamentben a rehabilitációs törvényről, amellyel várhatóan orvosolják a vagyon-

visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvényt is, amely kollektív bűnösséggel 

bélyegezte meg az itteni magyarságot. A Vajdaság Ma főoldaláról letölthető a 

rehabilitációról szóló törvény javaslata. 

 

Kereszt a csárda mögött  

2011. november 21. – Miskolci Magdolna – Magyar Szó, Pannon RTV 

A '44-es ártatlan magyar áldozatok emlékére állíttatott keresztet Horgoson a Horgosi Helyi 

Közösség. Miután Gutási Ákos plébános megszentelte a keresztet, Matuska Márton 

publicista, a '44-es események kutatója emlékezett mindazokra, akiket 1944 őszén 

kegyetlen módon lemészároltak, majd utólag azt mondták rájuk, hogy háborús bűnösök 

voltak. 

 

Gyermekek határok nélkül: romániai és szerbiai együttműködés a magyar 
szórványban 
2011. november 21. – MTI 

Véghez közeledik az egyik romániai és szerbiai magyar egyesület európai uniós 

támogatással megvalósuló kezdeményezése, a Gyermekek határok nélkül. A zentai Ci-Fi 

Civil Központ a temesvári Szórvány Alapítvánnyal közösen februárban kezdte el 

decemberig tartó programsorozatát, amelyben a román-szerb határ két oldaláról tíz 

romániai és tíz szerbiai bánsági település általános iskolás korú magyar anyanyelvű 

gyermekei vesznek részt. 

 

A magyarság emlékezett, Ukrajna hallgat 

2011. november 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai magyarság idén is megemlékezett a malenykij robotra elhurcoltakról. A 

megyei rendezvények közül kiemelkedett a Szolyvai Emlékpark siratófalánál tartott 

főhajtás, valamint a Beregszászban rendezett, Ez volt a végállomás című konferencia. Ezek 

mellett számos településen kisebb, de nem kevésbé fontos megemlékezéseket tartottak. 
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Húsz éve indult újra a magyar gimnázium Beregszászon 

2011. november 21. – MTI, Kitekintő 

Közel fél évszázados szünet után húsz évvel ezelőtt indult újra a magyar gimnázium 

Beregszászon. A 116 évvel ezelőtt alapított tanintézet működését a szovjet hatóságok 

szüntették be 1944-ben. 
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